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Nummer 
3154 

 

Onderwerp 
 Veiligheid treinen en spoorwegovergangen in Provinciale 

 Concessiegebieden 

 

 

 

 

Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

Dit weekend bereikten ons verschillende berichten over de veiligheid van een bepaald 

treintype en overwegen. Het onderzoek waar naar verwezen wordt in de verschillende 

berichten, gaat over de onveiligheid van een treintype waar onder andere Arriva mee 

rijdt en waar het laatste jaar verschillende ongelukken met dodelijke afloop mee 

geweest zijn. Gealarmeerd door de onveilige situatie voor het personeel, vraagt 

Machinistenbond VVMC om onderzoek en maatregelen. Het gaat om het treintype dat 

onlangs bij Dalfsen bij een ernstig ongeval met dodelijke afloop betrokken was. In 

Nederland rijden inmiddels ruim honderd treinen van dit type rond en er komen snel 

zeventig bij, zo bericht de Stentor.  

Bron: http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/bond-wil-onderzoek-naar-onveilig-

treintype-na-dalfsen-1.5815474 

 

1. Bent u op de hoogte van de genoemde onrust en het genoemde onderzoek? 

 

Antwoord 

Ja, GS zijn op de hoogte van de berichten in de pers over dit onderwerp. 

 

2. Deelt u onze zorgen over de mogelijke onveiligheid van personeel en reizigers? 

 

Antwoord 

De informatie waarover wij op dit moment beschikken geeft vooralsnog geen 

aanleiding tot ongerustheid over de veiligheid van de treinen. De Onderzoeksraad 

voor de Veiligheid zal een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval. Wij 

wachten de resultaten van dat onderzoek af. 
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3. Rijdt het treintype van Stadler dat bestempeld wordt als onveilig ook in Provinciale 

concessiegebieden? Zo nee, is de verwachting dat het type op korte termijn wel in 

deze gebieden zal rijden? 

 

Antwoord 

Op de MerwedeLingelijn rijden treinstellen van het type GTW 2/6 en 2/8 van fabrikant 

Stadler Rail (Zwitserland). Dit is hetzelfde treintype als waarmee het ongeval bij 

Dalfsen heeft plaatsgevonden. 

De treinen die door NS/Abellio zijn aangeschaft voor de treindienst Alphen aan den 

Rijn - Gouda in de nieuwe concessie die per december 2016 van start gaat, zijn van 

dezelfde fabrikant, maar van een ander type, namelijk de FLIRT-3. De constructie van 

dit treintype is anders dan van de GTW.  

De treinen, die momenteel tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden zijn afkomstig 

van een andere fabrikant. 

 

4. Zo ja, is er overleg tussen GS, vervoerder, spoorbeheerder en vakbond over de 

mogelijke onveiligheid en gewenste maatregelen? 

 

Antwoord 

GS zien hier op dit moment nog geen aanleiding toe. Zoals in het antwoord op vraag 2 

aangegeven, wachten wij de resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad af. 

Wij zullen in overleg treden met vervoerder Arriva, fabrikant Stadler, toezichthouder 

Inspectie Leefomgeving en Transport en spoorbeheerder ProRail als de conclusies en 

aanbevelingen daartoe aanleiding geven. 

 

Een deel van het probleem ligt in het gewicht van de treinen waardoor ze niet altijd 

gedetecteerd worden door detectiesystemen. 

 

5. Bij wie van de betrokken partijen ligt de plicht en verantwoordelijkheid om extra 

veiligheidsmaatregelen te nemen? 

 

Antwoord 

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de spoorinfrastructuur ligt bij de 

spoorbeheerder (ProRail), en voor de veiligheid van het ingezette materieel bij de 

vervoerders. Het is hun verantwoordelijkheid om deze taken binnen de wettelijke 

voorschriften ten aanzien van veiligheid te verrichten, en te beoordelen of aanvullende 

maatregelen benodigd zijn.  

Hierop wordt toezicht gehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport, 

onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Inspectie Leefomgeving 

en Transport is ook verantwoordelijk voor de vergunning voor indienststelling van 

treintypen op het Nederlandse spoor, nadat een door de Inspectie Leefomgeving en 

Transport erkende keuringsinstantie heeft beoordeeld of de trein voldoet aan 

Europese en nationale technische eisen. 
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6. Zijn de huidige (landelijke) regels toereikend om deze onveilige situatie te verhelpen? 

Zo nee, bent u bereid om bij het bevoegd gezag te pleiten voor toereikende regels? 

 

Antwoord 

Het staat nog niet vast of er sprake is van een onveilige situatie. Dat moet uit het 

onderzoek van de Onderzoeksraad blijken. 

 

7. Kan de provincie zelf aanvullende regels opstellen om de veiligheid van de concessies 

onder provinciaal beheer te waarborgen? 

 

Antwoord 

De concessies onder provinciaal beheer rijden op het hoofrailnet. De provincie heeft 

geen taken en bevoegdheden ten aanzien van de spoorwegveiligheid op het 

hoofdrailnet. Die liggen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (regelgeving), de 

Inspectie Leefomgeving & Transport (toezicht) en ProRail (beheer). 

 

 

 

Den Haag, 5 april 2016           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. J.H. de Baas                         R.A.M. van der Sande 

 

 


